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PROPOZICE
BASKETBAL SLZŠ 2020
KRAJSKÉ KOLO Chlapci
Pořadatel:

OR AŠSK ČR, Nymburk
DDM Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56, 290 01
Poděbrady, tel 325614326

Termín:

čtvrtek 19. 3. 2020

Místo:

Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, 288 35 Nymburk

Kategorie:

IV. žáci:
1.) starší žáci – ZŠ 8. – 9.tř. a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií)

Ředitel soutěže:

Pavlína Špeldová

Přihlášky:

Zasílejte nejpozději do středy 11. 3. 2020 na e-mail:
mytoj@ddmpodebrady.cz . Uveďte úplný název školy,
kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail).
Nebo volejte 725 894 384.

Soupisky:

Na formuláři, který je v příloze, odevzdá vedoucí družstva
při prezenci v den konání od 8.30 h. Soupiska musí být
potvrzena ředitelem vysílající školy.

Účastníci:

Družstvo má maximálně 12 hráčů. Vedoucí družstva zodpovídá
za chování svého týmu. Dozor nad žáky zajišťuje v plném
rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola, pokud se
zákonným zástupcem nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR
č.55/2005 §7, odst. 2).

Časový harmonogram:

prezence
- do 8.30 h
- 8.35 h
porada vedoucích týmů
zahájení turnaje
- 8.45 h
vyhlášení výsledků
- 13.00h
konec soutěže
- 13.30 h
! pozor - harmonogram může být upraven dle počtu
přihlášených týmů

Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK
ČR str. 11. V družstvech mohou startovat pouze hráči a hráčky
příslušné školy s věkovým omezením, zapsané na soupisce,
potvrzené ředitelem školy.
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Pravidla:

Hraje se dle pravidel basketbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.
Systém soutěže a hrací doba závisí na počtu přihlášených
družstev. Každé družstvo obdrží diplom.

Různé:

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům,
krádežím ani ztrátám. Doporučujeme hodinky, peněženky,
mobily atd. nechat u vedoucího družstva.
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola.
Účastníci sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny.
Nebrat s sebou cenné věci.

.
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PŘIHLÁŠKA NA SPORTOVNÍ SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže

Věková
kat.

Hoši/dívky
chlapci

datum
Název školy (ŠSK )

Adresa (ulice, psč, obec), telefon
škola

Vedoucí, trenér (jméno)
email
telefon

IČO Školy :
Poř.
Číslo
1.

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Datum
narození

Třída

Poznámka, podpis
žáka

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

V:

Razítko a podpis ředitelství
školy:

dne:

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky
školy, uvedeného věku.
Originál soupisky odevzdejte při prezenci v papírové podobě s podpisem
ředitele školy a razítkem školy
Účastníci soutěže a jejich zákonní zástupci byli ve svých vysílajících organizacích
seznámeni a souhlasí se zveřejněním výsledkové listiny a s použitím fotografií v souvislosti s pořádanými soutěžemi v souladu s GDPR.
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